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Protokoll från årsmöte den 20 februari 2011 
Storvretsvägen 17-19 i Storvreten, Tumba 
 
 
§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE 
       Ordförande Lars Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
       Nödvändiga handlingar för mötet fanns utdelade i lokalen. 
       54 medlemmar av 60 föranmälda var närvarande.  
 
§ 2. PARENTATION 
       Ordföranden utlyste en tyst minut för medlemmar som avlidit under 2010. 
 
§ 3. MÖTETS UTLYSANDE 
       Kallelse har gått ut till samtliga medlemmar sex veckor innan årsmötet. 
       Årsmötet beslutade att godkänna mötets utlysande. 
 
§ 4. DAGORDNING 
       Årsmötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen. 
 
§ 5. VAL AV PRESIDIUM 

a) Ordförande 
      Årsmötet beslutade att välja Bo-Jonny Stockhaus till årsmötes ordförande. 
b) Sekreterare 
      Årsmötet beslutade att välja Birger Höglund till årsmötes sekreterare.  

 
§ 6. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE/RÖSTRÄKNARE 
       Årsmötet beslutade att välja Jan Hydén och Christina Hydén till protokolljusterare  
      och tillika rösträknare. 
 
§ 7.  
      a)    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
              Ordförande Bo-Jonny Stockhaus gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. 
              Årsmötet beslutade därefter att godkänna verksamhetsberättelsen.  
      b)     EKONOMISK BERÄTTELSE 
              Christina Lundwall gick igenom den ekonomiska berättelsen. 
              Årsmötet beslutade därefter att godkänna den ekonomiska berättelsen. 
      c)     BALANSRÄKNING 
              Christina Lundwall gick igenom resultat- och balansräkning.  
              Årsmötet beslutade därefter att godkänna resultat- och balansräkningen. 

 
§ 8. REVISORERNAS BERÄTTELSE 
       Arne Åkergren läste upp revisionsberättelsen. 
       Årsmötet beslutade därefter att godkänna revisionsberättelsen. 
 
§ 9. STYRELSENS ANSVARSFRIHET 
       Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 10. MOTIONER 
       Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
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§ 11. STYRELSENS FÖRSLAG 
         Styrelsen hade inga förslag utöver Verksamhetsplanen för 2011, se sida: 4. 
          
§ 12. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN 2011 
         Ordförande Bo-Jonny Stockhaus läste upp den utdelade verksamhetsplanen.  
         Årsmötet beslutade därefter att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen. 
 
§ 13. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT 2012 
         Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift på 160 kr/år för år 2012. 
         Årsmötet beslutade att godkänna årsavgiften på 160 kr. 
 
§ 14. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET 2011 
         Christina Lundwall gick igenom förslaget till ny budget för år 2011.  
 
En fråga ställdes ang. vad vår förening får ut av den del av vår årsavgift som lämnas till Riksförbundet. 
Eftersom Inger Ros, ordförande i Riksförbundet (och dessutom medlem i vår förening) var 
närvarande fick hon svara på detta. Hon räknade på rak arm upp en del av vad Riksförbundet 
utför/tillhandahåller: 
 
Tidningen Status, Anordnar kongresser, Datakostnad för hemsidor, medlemsregister, utskick mm  
Utvecklar kursmaterial för Hjärt- lungsjuka, Sammanhållning av alla läns- lokalföreningar, 
Påtryckningar gentemot regering, landsting och myndigheter för bättre Hjärt- lungvård, Bättre 
samordning med Hjärt-Lungfonden, Utökad rehab efter sjukdom, Information om att det finns 
lokalföreningar samt rikskampanj för medlemsvärvning mm 
 
 
 
         Årsmötet beslutade därefter att godkänna den föreslagna budgeten. 
 
§ 15. VAL AV STYRELSE 
         Årsmötet beslutade att välja: 
            - Lars Johansson  - ordförande (omval 2 år) 
            - Åke Gunnarsson   - ledamot (nyval 2 år) 
            - Christina Hydén   - ledamot samt sekreterare (omval 2 år) 
            - Olof Rudin    - ledamot (omval 2 år) 
                     
         Övriga styrelsemedlemmar med 1 år kvar är:  
            - Christina Lundwall   - kassör  
            - Bo Jonny Stockhaus  - ledamot  
            - Britt Bergh  - ledamot  
            - Eva Lorenz   - ledamot  
            - Jan Hydén   - ledamot  
 
 
§ 16. VAL AV REVISOR 
         Årsmötet beslutade att välja: 
           - Sven Palm     - ordinarie (omval 2 år) 
           - Käthe Flemmich    - ersättare  (omval 2 år) 
         Övriga revisorer med 1 år kvar är Arne Åkergren (ordinarie) och Monica Rudin (ersättare).  
 
§ 17. VAL AV VALBEREDNING      
         Årsmötet beslutade att välja Sture och Svea Norrby (omval 2 år) 
         Övriga medlemmar i valberedningen är Birgit Johansson (sammankallande med 1 år kvar). 
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§ 18. VAL TILL LÄNSFÖRENINGENS REPRESENTANTSKAP 
         Årsmötet beslutade att välja: 
            - Lars Johansson - ordinarie (omval 1 år) 
            - Åke Gunnarsson - ordinarie (nyval 1 år) 
            - Jan Hydén - ordinarie (omval 1 år) 
            - Eva Lorenz - ersättare (omval 1 år) 
            - Britt Bergh - ersättare (omval 1 år) 
            - Olof Rudin - ersättare (omval 1 år) 
 
§ 19. ÖVRIGA VAL 1 år 
         Årsmötet beslutade att välja representanter enligt nedan: 
            
         Fritids- och festkommitté 
             - Birgit Johansson (sammankallande), Svea och Sture Norrby, Monika och Olof Rudin,  
               Sivi och Jan Andersson samt Maj-Britt Karlsson. 
            
          Ansvariga för Livsgnistan 
             - Lars Johansson och Birger Höglund. 
            
          Ombud till ABF Botkyrka-Salem  
             - Åke Gunnarsson och Olof Rudin ordinarie samt Lars Johansson till ersättare. 
 
          Eftervårdsombud Botkyrka/Salem 
             - Britt Bergh (hjärta) och Eva Lorenz (lungor) 
 
          Föreningsinformatörer mot vårdcentraler mm. 
             - Eva Lorenz och Britt Bergh 
 
§ 20 AVSLUTNING 
        Ordförande Bo-Jonny Stockhaus tackade alla närvarande för aktivt deltagande och förklarade  
        årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokollunderskrifter: 
 
 
 
 
---------------------------------------                                              --------------------------------------------- 
Bo-Jonny Stockhaus   Birger Höglund 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
------------------------------------------                                           -------------------------------------------- 
Jan Hydén     Christina Hydén 
Justerare    Justerare 
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Verksamhetsplan  2011. 
  

1.  Föreningen skall sträva efter att öka medlemsantalet. 
                 

2. Föreningen skall sträva efter att ordna kurser inom hjärt- och 

                      lungskolan samt aktiviteter när det gäller eftervård: t.ex. gymnastik,  

                      stavgång, promenader och social samvaro.  

                      Cafèrörelsen kommer att vara öppen i Storvreten varje torsdag 

                      mellan kl 13.00-16.00.  

Eva, Bo Jonny och Martin har arbetat med Tumba C där det nu finns en 

hjärtstarter i ICAs spelhörna. De kommer under året att fortsätta vara aktiva 

inom hjärt- lungräddningen. Vi har en träningsdocka med inbyggd hjärtstarter i 

föreningen. 

 

3.                   Föreningen skall ordna studiecirklar i alla ämnen som medlemmarna 

                      finner intressanta och som föreningen kan finna studieledare och 

                      tillräckligt många intresserade till. Vi har 2 st utbildade cirkelledare. 

  

4.                   Föreningen planerar att genomföra en endagsresa. Resor som sträcker sig över  

                      flera dagar måste genomföras i samarbete med andra föreningar, främst inom  

                      handikapprörelsen. 

 

5. Den besvärliga situationen inom sjukvården kommer att bevakas av styrelsen,   

                      som dessutom kommer att på olika sätt agera med insändare, uttalande eller    

                      uppvaktningar. 

  

6.  Föreningen avser att under 2011 anordna en Jubileumsfest, vi fyller 35 år i  

år. Dessutom får vi se vad vi kan hitta på under året. 1 julfest och 2 medlems-       

möten med olika teman kommer vi dock att genomföra.  

                   

                        

7.                   Med hänsyn till den utsatta positionen som många hjärt- och lungsjuka kommer  

                      att hamna i under året 2011 måste styrelsen agera kraftfullt för den egna  

                      medlemsgruppen, utan att för den skull ge avkall på det gemensamma inom  

                      handikapprörelsen. 
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